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Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Το 2021 θα είναι μια χρονιά που θα σηματοδοτήσει σημαντικά, αν όχι καθοριστικά, 
πολλούς τομείς της ζωής μας. Θα είναι μια χρονιά αναφοράς σε γεγονότα και 
καταστάσεις που θα καθορίσουν την πορεία όλων μας σε παγκόσμιο, εθνικό, 
επαγγελματικό και ανθρώπινο επίπεδο. 

Για τον όμιλο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., το 2021 είναι συγχρόνως μια επετειακή χρονιά, μιας 
και στις 7 Φεβρουαρίου ολοκληρώνονται 40 έτη από την έναρξη λειτουργίας της 
πρώτης μονάδας του. 

Όλα αυτά τα χρόνια μεγαλώνουμε ΜΑΖΙ, χτίζοντας μια σχέση με ειλικρίνεια, 
διαφάνεια, ισοτιμία, αλληλοσεβασμό και εμπιστοσύνη. Μια σχέση που δεν θα 
μπορούσε παρά να έχει σαν βάση τις αξίες του “συνεταιρίζεσθαι”, οι οποίες είναι 
βαθιά ριζωμένες και έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία του ομίλου. 

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ, προχωρώντας πλάι-πλάι σε μια συναρπαστική διαδρομή προς το 
μέλλον, διατηρώντας την πρωτοπορία μας και υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες, ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα στη συνολική υποστήριξη της λειτουργίας και της αποστολής 
του φαρμακείου στη νέα εποχή που φαίνεται να ανατέλλει. 

Εκφράζουμε  σε  όλους  σας  τις  πιο  θερμές  ευχαριστίες  μας 
για το ασφαλές, σύγχρονο και εξελισσόμενο οικοδόμημα που ΟΛΟΙ και ΜΑΖΙ 
δημιουργήσαμε, θεμελιώσαμε και αναπτύσσουμε. 

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη στήριξή σας αλλά και ως μια αφορμή 
καλωσορίσματος των νέων φαρμακείων, που μεγαλώνουν την οικογένεια του ομίλου 
μας, θα διανύσουμε ΜΑΖΙ το 2021, μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα που τόσο πολύ το 
έχουμε ανάγκη, ίσως τώρα περισσότερο από κάθε άλλοτε.  

Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς θα σας δοθεί η δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί 
μας και σε φιλικό επίπεδο, τις στιγμές που εσείς θελήσετε. Μέσα από το επετειακό μας 
website, www.prosyfape40xronia.gr θα μπορείτε να συμμετέχετε με quiz, ευχές και 
προτάσεις, αλλά και να ανεβάσετε selfies κάθε φορά που κάποια έκπληξη θα σας 
περιμένει!  

Μείνετε συντονισμένοι, η γιορτή ξεκινά! 

 

Για το Δ.Σ. του ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
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